
 

  

ִדיֵני ָממֹונֹות  הֹוָרָאה ּוְזִהירּות ּבְ

 בתשפ" משפטיםפרשת 
 

 96: ןגיליו

 כא א() "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
ב'ליקוטי המובא ', ע"פ לפניהםבדיוק הכתוב: ' ,יש לומר
הוא  אור הפניםל"ט( שעיקר  'שיחות הר"ןוב'ל"ה. ) 'מוהר"ן

הרוצה להחכים , ו"'חכמת אדם תאיר פניו'השכל והדעת, 
" )ברכות ס"ג:( ולכך כאן בראשית דיני יעסוק בדיני ממונות

אור ', המשכת לפניהם: 'בתיבת ממונות, דיוקו של קרא
 בדיני ממונות.  -הפנים  

 

 )כ"א ב( "כי תקנה עבד עברי"
הק' )ריש פרשת משפטים( מרחיב לדבר על ענין:  'זוהר'ב

 , עיי"ש.עבד עברי' שמרומז בפרשה זו של: 'גלגולי נשמות
 ', וזהוהוה עלמא שית אלפי שניןלא(: 'במסכת ראש השנה )ו

 – 'ובשבעית יצא לחפשי חינם' – 'שש שנים יעבוד': אפ"ל
ם ענין הגאולה שתבא עם סיום סוד הגלגולים, כדבריה

 ". עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאין בן דוד בא )יבמות סג(: "
שיחתו של רבינו )חיי מוהר"ן תמ"ו(:  כן אפשר להסמיך לכך;

: שמוכנים לקבל העונש בעולם האמת ולומר שיש להתעקש
העיקר לא לרדת עוד פעם לגלגול שסכנתו מרובה. וזה שאנו  –

שהעבד ההתעקשות רואים כאן בפרשת 'עבד עברי', ענין 
 .'אהבתי את אדוני...לא אצא חפשי'אומר: 

 

 )כ"א ג( בגפו יבא בגפו יצא""אם 
', דינים" )עם האותיות( רמז על 'אל'הים" גימטריא: 'בגפו"

 , )ליקו"מ נ"א, ועוד(. ואין הדין נמתק אלא בשרשו
 . 'בגפו יצא'בכך גם:  – 'אם בגפו יבא'וזה: 

' צרהנמצא ההרווחה, מ' "דין"בשורש ה: ולחיזוק למעשה
' וכמובא ע"כ, וביותר בספרי ענג' נעשה 'נגע', מ'צרהנעשה '

 רבינו ומוהרנ"ת.  
 

 )כ"א ל( "ונתן פדיון נפשו"
דמי ניזק, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא בדברי רש"י: "
תורה ) ''ליקוטי מוהר"ןב המובא". ע"פ אומר דמי מזיק

'. ובדבריו )תורה ש'חצות הלילה מסוגל כמו פדיוןקמ"ט( 
שאולי –שיש לבכות ולהתאבל על בנין בית המקדש  :ס"ז ב'(

חלילה היינו מהגורמים לכך בגלגולים קודמים, וכן לא לעכב 
 את בנינו כעת בעונינו שגם זה נקרא חורבנו. 

', והוא פדיוןשהוא כמו ' 'אמירת חצות' –' 'פדיון נפשווזהו: 
על  –' דמי מזיקמכך. ו'צער החורבן שניזקנו  – 'דמי ניזק'על 

  ודו"ק.בעיכוב בנינו.   ההיזק בחורבנו, או 
 

 )כ"ג י"ב( "למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר"
' כתוב בן אמתך, והגרוב' 'ינוח',כתוב:  שור וחמוראצל 

', אפ"ל ע"פ המובא בליקו"מ )קכ"ו( על הפסוק: וינפש'
 'כיון ששבת וי אבדה נפש'", שבת וינפש)שמות ל"א(: "

הנפש יתרה שבא )ביצה טז(. "שמחמת גדל התענוג של 
אבדת על כן מתחילים תכף להתגעגע ולהצטער על  בשבת,

  ".הנפש במוצאי שבת
, : 'נפש'שיש להםבן אמתך ועבדך, ולכך בשביתת השבת של: 

)נפש יש לכלל בני אדם, לפי מדריגתם, זוהר ח"א ס"ב, ועוד( 
כתוב  נפש'שאין להם ' בשורך וחמורך". אך וינפשכתוב: "

 '.ינוחרק: '

דינים הנוגעים השבוע ב"פרשייתנו" אנו קוראים על    
ובין אדם לחבירו, זהירות מגניבה  ממונותבדיני 

 אה לעני, לא ליקח ריבית, ועוד. ווגזילה, מצוות הלו
בתחילת בדברי רש"י –כבר עמדו על כך מפרשי התורהו 

הפרשה על הפסוק "ואלה המשפטים": 'כל מקום 
מוסיף  –שנאמר "אלה" פסל את הראשונים. "ואלה" 

 על הראשונים. מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני'.
שגם דינים אלו הנראים לנו שאנו מבינים  ;לומר  

   תורה מסיני הם.אלא , אותם בשכלנו, אינם כך
 

 אין אנו מקיימים אותם כי השכל מחייב
מדבר  אחד היה וכך הם דבריו ב'שיחות הר"ן' )קט"ז(:  

ואמר  ,שרווהיה משבח את איש אחד שמתנהג בי ,עמו
יך )אדם ינטל  ר  ֹועליו בלשון אשכנז שהאיש הזה הוא א

ישר(. ענה הוא זכרונו לברכה ואמר: שעל איש ישראלי 
יך. כי אומות העולם יש להם ינטל  ר  ֹואין שיך לומר א

ב, שזה ישר מחיוהנהגות נימוסיות מה שהשכל והי
לו אלו יעם קדוש אפ . אבל ישראליךינטל  ר  ֹואנקרא 

שר והשכל ומה שהי ,המצוות שהם מצד דרך ארץ
 ,מחמת דרך ארץ םלו אלו המצוות אין עושייאפ ,יבימח

מצד חיוב השכל והישר, רק מגזרת המלך הבורא 
 ה עלינו בתורתו לעשות כך: ווייתברך שמו שצ

וזה שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים קיט לב(: 
לו המצוות וההנהגות יו שאפ"דרך מצוותיך ארוץ". הינ

שר מחויבים ושמצד הדרך ארץ והי '...דרך'שנקראים 
את חברו וכיוצא בזה...  ולהתנהג כך, כגון לבלי לגזל

"מצוותיך ארוץ". הינו שאינו מקים מצד דרך ארץ, כי 
 ...אם מחמת מצוות התורה הקדושה

 :כרונם לברכה )יבמות סא.(יועל כן אמרו רבותינו ז   
ם אדם ואין העכו"ם קרויים אדם". כי "ישראל קרויי

כי  'ד'רך מ'צוותיך א'רוץ' :אד"ם הוא ראשי תבות
לו המצוות שהם מצד השכל ודרך יאפ ,ישראל עם קדוש

שר כי וארץ, גם אותם המצוות אינם מקימים מצד הי
ם יאם מחמת מצוות התורה הקדושה. ועל כן הם קרוי

  ."ד'רך מ'צוותיך א'רוץ" :אד"ם בחינת
 

 המצוות אינם בשביל נימוסיות
ב'ליקוטי ובדברים חודרים ומוטעמים אנו מוצאים 

( על אלו האומרים טעמים של הבל הלכות' )נזיקין ד יח
על המצוות הקדושות, בכתבו: "וכלל טעמיהם המרים 
והסרוחים כולם סובבים והולכים שהם בשביל 
נימוסיות, בשביל אהבת רעים כדי שלא יגזול ולא 
יעשוק אחד את חבירו... ולפי דעתם הרעה אין בעשיית 

כדי שיהא  כי אם בעולם הזה,המצוות שום תכלית נצחי 
 רו...ום בין אדם לחבשל
כל בריאת העולם ומלואו הכל נברא  ,אך באמת   

האדם כדי שיעבוד הש"י ע"פ התורה והמצוות  בשביל
וכל אות ואות מהתורה  ,שנתן לנו. כי כל מצוה ומצוה

כולם הם שיעורים וצמצומים קדושים לזכות  ,הקדושה
שזהו עיקר חיים  ,קות לנצחועל ידם להשגות אל

 נצחיים...
והוא  ,שלום בין אדם לחבירו השיהי םיכיגם מה שצר   

, הוא ג"כ רק בשביל כמו שאמרו רז"לגדול מאד 
שהוא השגות אלקות ולא  ,התכלית הנצחי לעוה"ב

כדעתם הרעה של המינים שכל מצוות התורה הם 
 כדי שיהיה קיום להעולם... ,בשביל השלום

שיהא אדם שואל בשלום "חכמינו וע"כ התקינו    
להורות  ,אדייק "שם"ב )ברכות נד.(, "חבירו בשם

 ,שלום בין אדם לחבירו השיהי םה שצריכיות שמ  לולג
רק בשביל שם ה'. היינו להמשיך השגות אלקות  הוא

  .ברךשמו ית נתבחי שהוא

יֶקעלהשגיח על ַהק    של השני אפִּ
שבה  פרשהפרשת "משפטים", כשאנו עוסקים ו  

 יבעניינהזהירות הגדולה הנצרכת הוזהרנו על  
 ספרמלימודית זו,  'שיחה', כדאי לצטט נותממו

פרו:  כששאל פעם תפג( בס   'שיח שרפי קודש' )ג
רבי  - כחד משרפי מעלההנודע בעבודת השם  החסיד

 :את הרה"ק רבי אברהם ב"ר נחמן ,י מאומאן'עצג  
נת רבנו בענין "משפט" המובא ב'ליקוטי ומה כו

שזה נצרך לכל אחד ואחד בדרכי  מוהר"ן' )תורה ב(,
עענהו: להשגיח על ה' .העבודה התמימה יק  ' של ָקאפ 

עקָ השני. " יק  " שם מטבע הקטנה ביותר ברוסיה: אפ 
ע" יק  ְמ'ס ָקאפ  יְטן י ענ   ". ה 
זהו ה"משפטים" שעלינו לשמור, לא  ,אכן כן   

 להיכשל אף גם בפרוטה קלה בחשש של ממון חברו. 
 

 סוד הגלגולים
וכמה מבהילים הם דברי ה'דגל מחנה אפרים'    

בהקשותו  ני ממומנות.יבזהירות בעני בפרשייתנו,
 -פרשייתנו בריש  'קדושזוהר ה'מהא המובא ב

שפסוקים אלו בתחילת פרשת משפטים )שמות צד.( 
והולך על ענין ה'גלגולים',  ב'ואלה המשפטים' סוב

 גלגולים. הן יבענישם והזוהר מאריך 
מה הקשר לסוד הגלגולים, הרי מאוד, הוא תמוה ו   

 הם על דיני ממומנות. -אלו פסוקים 
ובתירוצו: שבפרשת משפטים יש דינים של משא    

ן, וזה העיקר של שורש הגלגולים, שלפעמים ומת
אדם יש לו דין תורה עם מישהו והבית דין חייבו, 

 זהו הסודובאמת לא היה חייב,  יודע שהואזה ואדם 
 של הגלגולים, שיאמין שבגלגול הקודם אני הייתי

ולכן אני צריך לשלם. וכל הצער  ,לשני יביח
סובל מהשני, מי יודע אם זה לא  שלפעמים אחד

 . ..שחייב לו מהגלגול הקודם –חמת גלגול מ
לא להישאר  –מחייבים אותנו  ,וכמה דברים אלו

חייב ממון לשני, שלא נצטרך להתגלגל על כך, 
 וכמובא ע"כ בספרי אמת.

 

 בדיקה טובה ויסודית מדי פעם בפעם
ממונות, כדאי לנו לצטט בכאן  יבעניינולחיזוק    

רבי  קטע עם חן של אמת, מתוך שיחתו של החסיד
 זצ"ל )דיבורי אמונה ה סב(:  לוי יצחק בנדר

'ישנם דברים שחייבים לדבר עליהם: אמנם יכול    
, קדוש וטהור ממארי דחושבנא, להיות צדיק, למדן

אך צריך לעשות לעצמו גם דין וחשבון קבוע ובדיקה 
טובה ויסודית מדי פעם בפעם; האם הכסף שלו הוא 
אמנם שלו לחלוטין, האם הוא אמנם נקי בשלימות 

; האם לא מכל רבב של נגיעה בממון הזולת
מעורבות בממונו שאלות על הכסף? האם אין בין 

 אחרים?...כספו כזה השייך ל
והיה אם אמנם יתברר לו שהוא צריך להשיב,    

מיד! ואל ישהה אצלו כסף שאינו שלו ולו  שישיב
לזמן קצר... כדי שלא יתעוררו שום דין ודברים 

 –גם אם אתה מרגיש עצמך צודק  –וסכסוכים 
 החזר הכסף וחסל!

ואם אמנם מתעוררים אצלך ספקות על הממון     
 מרה, החזר יותר, עדשייך, אדרבה, נהג לחו למי הוא

)כמובן שאין הדברים   'שיצא מלבך הספק לגמרי...
 באם חברו חייב להחזיר לו ע"פ דין תורה(. ,אמורים

 

ניקח הוראה ודרך  ,"הוראה"מלשון  "תורה"   
 יבעניינמפרשייתנו על הזהירות הגדולה הנצרכת 

שרשי מצוות אלו בין אדם לחבירו, בממונות, 
וכדאי הם הזהירות  –גבוהים ורמים הם ביותר 

 המופלגת בכך.
 
 
 

 תִטיֶגער ַשבָּ ַא ֶלעכְ 

 

ה ָ ְרש  ִניֵני ַהּפַ  ּפְ
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התקיים  "תעודות הצטיינות"מרוממם של 'כבוד התורה' וחלוקת מעמד  
 ר י"ח.ומחז - 'ביתר עילית'סניף   "אהבת משהשיבת ברסלב י"לתלמידי 

 .ליט"א במעלת יגיעת התורה וקנינהבמעמד נשאו דברים רבני הישיבה ש
רב  -הגה"ח רבי אפרים קעניג שליט"א אורח הכבוד דברים נרגשים נשא 

 .הז יטא את זכייתו בהשתתפותו במעמד נעלהו בב, 'קהילת ברסלב צפת'
 ה"ח רבי שמעון טייכנר מגדולי משפיע ברסלב.גה כן נשא דברים

לעמלי התורה שנבחנו  'נותיטיהצ דותותע'בשיאו של המעמד חולקו 
 במסגרת החזרה "שנונים" ו"כתר שנונים" הקיימת בישיבה.

הנסיעה עבור  –"כתר השנונים" במהלך הערב חולקו כרטיסים לחתני 
 .זי"ע ביה"ק מוהר"ן מברסלב' ליד ציונו של רןבת ישיבה" ב'אומל"ש

 
 
 
    
 
 

 ּפּוִרים  ְמִאיִריםיסִ 
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

 מעמד כבוד התורה

 
 (שמות כב כד) "את העני עמך"

 

 כי לא היה לו כסף גם עבור חבירו –לא קנה לעצמו מעיל 
שח על שמע את אביו  זי"ע, הגדול רבי נתן מברסלבאצל אביו  -יצחק  כששהה רבי ,פעםהיה זה 

על כל דבר  ,לבקש מהשם יתברך שצריכים על הכל ,דל מעלת התפלה וההתבודדותוגחשיבות ו
 על כך.לא תפלה ובקשה מהשם יתברך ל להושום פע קטן כגדול, ולא לעשותודבר, 

וסדר  ,רבי מרדכי -הטובחברי ורעי נענה רבי יצחק ואמר: "אבא, האם גם על ענין ידידותי עם    
 הנהגתי עמו אני צריך לבקש מהשם יתברך? 

 לא היה קונה ר' יצחק ש ואהבתם התבטאה בכך, ,בנפש חבריםהיו  -רבי מרדכי זה ורבי יצחק    
לא היה לר' יצחק מעיל  ומשכך;ר' מרדכי.  אותו הדבר גם לרעולעצמו שום דבר אם לא קנה 

עררפי הנקרא "ווה חופר יט  רוב אהבת משני מעילים כאלו, לקנות פוק י", כי לא היה לו כדי ספ 
 .על כךלה ימשך זמן רב. ולא ראה לכאורה מקום לתפ כךהג ונ ,החברים שהיה ביניהם

הרי מקנא אני בך ואם לאו  ,אם מתפלל אתה על הדבר להשם יתברך": באמרווהרנ"ת ענה מנ   
יין, ""לא יְשט, נֵּ ער נ  א ָטאמ  נֵּ יר ְמק  יְך ד  ין א  עם ב  עְטְסטּו ָגאט אֹויף ד  ער ב  ". והיה הדבר לפלא ָטאמ 

בר כה איתן וחזק ששום ד שאהבת חברו הואלו ברור היה היות ותשובת אביו,  -בעיני רבי יצחק 
 .לא יפריד ביניהם

גדול לפלא  זהוהיה  ,זמן לתקופת שני החברים ןפירוד בינהיה ו ,לא עברו ימים רביםאולם;    
 .בעיני רבי יצחק

אני לעולם לא הייתי נחלק בדעתי עם רבי מרדכי, אלא אך ורק ובתגובתו לכך התבטא ואמר:    
יְךא  כדי שאראה שאכן אבי היה צודק. " יְגט, יְך ָוואְלט ז  יְשט צּוְקר  יין ָמאל נ  י קֵּ י ָמְרְדכ  ב  יט ר   מ 

עְכט". יר  וען ג  יו  יז ג  ע א  אט  ער ט  ז ד  עהן א  יְך ָזאל ז  י א    ָנאר ְכדֵּ
  

 )כ"ג יז( "יראה כל זכורך אל פני האדון ה'"
 )זוהר בא לח ע"א(  "מאן פני האדון... דא רבי שמעון בר יוחאי"

 

 במירון !על ציונו של התנא האלוקי רשב"י רבינו 
 להיות בארץ ישראל. ת רבות לאחר מניעוהיה זה בתחילת שנת תקנ"ט, רבינו זוכה  

ל להכין עצמו לעלות למירון, משתטח הוא על ציון סבו רבי נחמן מהורדנקא בטבריה, והח    
 למערה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

 שכר חמורים למסע, ובדרך נכנסו לכל המערות והציונים אשר בסביבה. דו ומשמשו לדרךתלמי   
התעוררות רבה שררה בקרב רבינו ואנשיו בהגיעם למקום גניזתו של התנא הקדוש רבי שמעון 

הוא עצמו לא למד עמם, אלא סובב היה אנה . 'זוהר' לאברכים ללמוד הציוובר יוחאי. רבינו 
ואנה בפנים קורנות, זורח משמחה ומחדוה, כאשר מדי פעם קורא הוא עבר תלמידו: "אשריך 

 לכך!" !אשריך שזכית
במערה, ובקש להוסיף  הלילה ירד, רבינו שוהה עדיין על הציון. הוא עבר מחדר לחדר אשר    

 זוהר. וללמוד
של שמחה וכל כולו  בוקעת נעימה . מפיו הקדושברוח מרוממתכל אותו ליל סובב היה רבינו    

 מלא חדוה.
בתפילין,  כאשר האיר היום, החל רבינו להתכונן לתפילת שחרית, הוא התעטף בטלית והתעטר   

 דבקות והתלהבות החל להתפלל. וברוב
 - - - בהיכלו של התנא האלוקי להבות אש וסביבורבינו בתפילתו,  שעות רבות עמד   

 

 על מה התפלל הגאון החסיד במירון ?!
 :קכד( 'ו 'שיח שרפי קודש') כטר שליט"ארבי יעקב מאיר שהרה"צ כך שח וסיפר החסיד הנודע 

שהגאון הבחין בתוך כל הדחק איך  ,ציון הרשב"יעל כשעלה להשתטח בל"ג בעמר  היה זה פעם   
 ציון ומתפלל. סמוך לנה יעומד לו בפ ,זצ"ל רץאנהרבי אברהם שטר ברסלב רבניהחסיד מגדולי 

חק הנורא הזה לא יוכל רבי והבין שבתוך כל הד גדולות מאוד,לפתע החל במקום דחיפות    
על הקיר הסמוך וגונן עליו  יהיהשנ וויד ,שם ידו אחת על הציוןאי לכך להגן על עצמו. אברהם 
 לא הבחין כלל בכך.רבי אברהם כשבגופו, 

כה שיח תפלתו, איך שמפרש שיחתו ברצויים ופיוסים לפניו יתברך. ו שמע לידו,וכך בעמדו    
ותו, על כן מבקש ממנו ואינו יודע יום מ ,היות שהוא כבר בא בשניםהייתה בקשתו ותפילתו: 

לי שיכביד ול חלילה לשום חוולא יפ ,בזכות הצדיק, שישמרהו בבריאות עד לסוף ימיו -יתברך 
 ולא יהיה למשא על בני אדם כמו שמצוי בהרבה חולים חלילה.  ,חלילה על בני משפחתו

 . שנה פלג כזה בהיותו אז כבר למעלה מבן תשעיםווב הדעת משיוכך עמד והפציר בתפלה ובי   
  עד סוף ימיו ממש.  יותבצלילות דעתו ובכוחו זכה להיותו –, תפילתו במקום נורא זה פעלה ואכן

 
 
 
 
 

    

 

 

ים !  רִּ ים ְיק  דִּ ָחד ְיל  ם א  ע  ה פ  ינּו.  –ָהָיה ז  ְבָרָהם ָאב  ל א  ב ש  לֵּ ת ה  ר  ְבעֵּ ל ת  ב, ע  ְסל  ְבר  י ָנָתן מ  ב  ר ר  בֵּ  ד 
ת  ֲעֹבד א  ְך, הּוא ָזָכה ל  ְתָבר  ם י  שֵּ ת ה  יר א  כ  ה  אשֹון ש  י הּוא הּוא ָהָיה ָהָאָדם ָהר  ינּו, ֲהרֵּ ְבָרָהם ָאב  א 

ְיָלה ב   תבֹוְראֹו יֹוָמם ְול  יר  ה ָבעֹוָלם, -ְמס  ל  ְתע  ְך ְוי  ְתָבר  ם ְשמֹו י  ְרסֵּ ן ָזָכה ְלפ  ֲהבּות ְגדֹוָלה. ְוכֵּ ְתל  ש ּוְבה  פ  נ 
ים  ת אֹוְרח  ְכָנס  ת ה  ְצו  ם. –ְבמ  י  ָשמ  ב  ם ש  יה  ֲאב  ב אֹוָתם ל  ר  קֵּ  ש 

ינּו  ְבָרָהם ָאב  ָהָיה ְלא  ָגדֹול ש  ב ה  לֵּ ל ה  י ָנָתן ע  ב  ל ר  יָחתֹו ש  י ש  ָחד  –ְבתֹוְך ְכדֵּ א ְלָפָניו ָאָדם א  טֵּ ְתב  ה 
ב ָכז   ים לֵּ ְך לֹוְקח  יא  יָחה: "הֵּ ְגנ  ר ּוב  ע  ר ְבצ  ינּו...ְוָאמ  ְבָרָהם ָאב  ָהָיה ְלא  ב ְכמֹו ש   ה" ? לֵּ

ב כָ  ָתה יֵּש ְלָך לֵּ ם א  ָליו: "ג  ר אֵּ י ָנָתן ְוָאמ  ב  ר בֹו ר  ב אֹוָתּה" ! ָגע  בֵּ ָתה ְמל  ין א  אֵּ ָלא ש  ה א  "דּו ָהאְסט  -ז 
יט" ! ס נ  אְרְצט ע  אה  אְרץ, ָנאר דּו ב   אֹויְך ָדאס ה 

ְמ  ְצוֹות ְבש  ֲעשֹות מ  ק, ְול  ש  ְלֹמד ְבחֵּ ֲהבּות, ל  ְתל  ל ְבה  לֵּ ְתפ  ם, ְלה  שֵּ בֹו ְלה  יב ל  ְלה  ָחד ָיכֹול ְלה   ָחה. ָכל א 
ָחד  ב. ָכל א  לֵּ ֲהבּות ה  ְתל  י הּוא, ְוהּוא ָיכֹול ָלבֹא ְלה  ה מ  נ  יָרה", לֹא ְמש  ָחד יֵּש לֹו "ְבח  ָחד ְוא  ְלָכל א 

ף  ה ְוכֹוסֵּ רֹוצ  צ   -ש  ְהיֹות ְכמֹו ה  ְזכֹות ל  ְך.ָיכֹול ל  ְתָבר  ם י  שֵּ ר ְלה  ב בֹועֵּ ם לֵּ ים, ע  ְגדֹול  ים ה  יק   ד 
י ָנא ְדבֵּ ר "תׇּ פ  ינּו ְבסֵּ י ְכָבר ָאְמרּו ֲחָכמֵּ ֲהרֵּ ה  ו  ֲעשֵּ י ְלמ  ֲעש  יעּו מ  ג  י י  ר: "ָמת  יְך ָכל ָאָדם לֹומ  ָצר  ָיהּו", ש  ל  אֵּ

ם שֵּ ָלה ְלה  ה ְתפ  ְרבֵּ ְמצּות ּוְבה  ְתא  ֲעבֹוָדה, ְבה  ק, ב  ש  ים: ְבָרצֹון, ְבחֵּ ם ָאנּו ְיכֹול  ן ג  י"?  כֵּ ְך ֲאבֹות  ְתָבר   .י 

ד י כֹול    ל ֶאח   !כ 
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